
H O T Ă R Î R E 

cu privire la demersul Asociației Promo-Lex referitor la delegarea unor judecători pentru 

participare în calitate de formatori la seminarul de instruire cu tematica „Procedura unitară 

de instruire a cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană”, care va 

avea loc la 04 octombrie 2016 

29 septembrie 2016           mun. Chișinău  

nr.640/26   

 Examinînd chestiunea cu privire la demersul Asociației Promo-Lex, referitor la 

delegarea unor judecători pentru participare în calitate de formatori la seminarul de instruire 

cu tematica ”Procedura unitară de instruire a cazurilor de încălcare a drepturilor omului în 

regiunea transnistreană”, care va avea loc la 04 octombrie 2016, audiind informația 

membrului CSM Violeta Cojocaru, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, 

C O N S T A T Ă: 

 La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Asociației Promo-LEX 

prin care se informează că, în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, urmează a fi 

organizate seminare de instruire pentru judecători și procurori cu subiectul „Procedura 

unitară de instruire a cazurilor de încălcare a drepturilor omului în regiunea 

transnistreană.”. 

 În acest context, s-a solicitat acordul Consiliului pentru delegarea judecătorilor Talpă 

Boris (Judecătoria Dubăsari) și Țîbîrnă Ina (Judecătoria Bender), pentru participare în 

calitate de formatori la seminarul care va avea loc pe data de 04 octombrie 2016. 

 În demers se mai menționează că, seminarul de instruire din data nominalizată supra, 

va mai avea ca subiect „Jursidicția Republicii Moldova în regiunea transnistreană, obligații 

pozitive și negative în materie.”. 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, judecătorii Talpă Boris și 

Țîbîrnă Ina au dat acordul prealabil de participare în calitate de formatori la evenimentul în 

cauză, care va avea loc în cadrul Institutului Național al Justiției. 

 Luînd în considerație importanța subiectului ce urmează a fi abordat în cadrul 

seminarului de instruire, dar și impactul pozitiv pe care îl va avea asupra formării 

profesionale a magistraților, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va admite demersul 

Asociației Promo-Lex și va autoriza delegarea judecătorilor Talpă Boris și Țîbîrnă Ina, 

pentru participare în calitate de formatori la seminarul ce va avea loc în data de 4 octombrie 

2016, în cadrul Institutului Național al Justiției. 

 Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17 și 24 din 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 1. Se admite demersul Asociației Promo-Lex privind delegarea unor judecători pentru 

participare la seminarul de instruire cu tematica „Procedura unitară de instruire a cazurilor 

de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană”. 

 2. Se autorizează delegarea judecătorului Talpă Boris (Judecătoria Dubăsari) și a 

judecătorului Țîbîrnă Ina (Judecătoria Bender), pentru participare în calitate de formatori la 

seminarul ce va avea loc în data de 04 octombrie 2016, în cadrul Institutului Național al 

Justiției. 

 3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii, 

iar copia se expediază pentru informare Asociației Promo-Lex, Judecătoriilor Dubăsari și 

Bender. 

 

Președintele ședinței Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii           Victor Micu 


